Woensdag 27 februari 2019

Welkom
Deze week is onze nieuwe collega Irene Runge haar werkzaamheden op onze school begonnen. Zij zal
op ‘lange ‘ dagen (maandag, dinsdag en donderdag) gr. 1 voor haar rekening nemen (onze
kleutergroep wordt op die dagen dus opgedeeld in gr. 1 en gr. 2). Op de vrijdagmorgen is collega Irene
op De Toermalijn werkzaam zijn in het kader van extra begeleiding voor een of meer leerlingen.
Welkom en veel succes, Irene!
Nieuwe Toermalijntjes
Deze week mochten wij de volgende Toermalijntjes verwelkomen:
Léon (gr. 1)
Olivia (gr. 5)
Rayan (gr. 6)
Veel succes en plezier op De Toermalijn!
SCHOOLVOETBAL 2019 (h)
Maar liefst 82 leerlingen doen mee en we hebben 10 teams kunnen maken. De bezetting is bijna rond,
de meeste teams hebben een leider en een trainer.
We zoeken nog:

O een trainer voor de JONGENS groep 7/8 ( 14 spelers)
O een leider op de toernooidag 10 april voor JONGENS groep 7/8
O een leider op de toernooidag 10 april voor MEISJES groep 5/6 ( 7 speelsters)
Graag aanmelden bij Peter van Dalfsen (peter.vandalfsen@stichtingopkop.nl).
Belangrijke data
Februari
Donderdag 28
15.15 uur Bijeenkomst ouders, leerlingenraad, SKZ, fa. Boerplay, ivm plaatsing speeltoestellen
19.30-20.30 Terugkomavond gr. 8 (cursus 2017-2018)

Maart
Vrijdag 1
Speelgoedochtend gr. 1-2
11.00 Klassenshow gr. 4
Donderdag 7
19.30-20.30 uur Ouderavond Marietje Kessels-project (gr. 7-8)

Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland:
Informatieavond Pleegouder
Pleegouders zijn hard nodig! Ook in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Benieuwd of er een
pleegouder in jou schuilt? Kom naar de informatieavond op 5 maart om 19.30u in het gemeentehuis van
Hasselt, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Meer informatie en aanmelden: www.trias-groep.nl/mag-ik-bij-jou/

- Wist je dat Trias ook pleeggezinnen zoekt die een kind of jongere in deeltijd een fijne plek willen
geven? Bijvoorbeeld doordeweeks, of juist af en toe een weekend en in de vakanties? Pleegzorg is
maatwerk! In persoonlijke gesprekken kijkt Trias wat elk gezin kan bieden.
Ontdek wat jij voor een kind kunt betekenen en kom dinsdag 5 maart naar de vrijblijvende
informatieavond in Hasselt. Meer info en aanmelden:www.trias-groep.nl/mag-ik-bij-jou/

